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Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

V Ý P I S 

usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva m ěsta Vracova,  

konaného dne 13.12.2013  

U s n e s e n í:  

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

bere na v ědomí:  

1. kontrolu usnesení z minulého ZM 
2. zprávu o činnosti rady města od posledního zasedání ZM 
3. že v průběhu projednání návrhu Změny č.6A ÚPM Vracov nebyly námitky uplatněny a připomínky 

k návrhu Změny č.6A ÚPM Vracov a k zadání Změny č.6A ÚPM Vracov byly na základě pokynů 
pořizovatele zahrnuty projektantem do návrhu řešení Změny č.6A ÚPM Vracov 

4. zápis finančního výboru ze dne 18.11.2013  k návrhu rozpočtu města Vracova na rok 2014 
5. návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 3/0659/2003/S ze dne 24.11.2003 se společností ELTODO-

CITELUM, s.r.o. ve věci provozování a správě veřejného osvětlení na území města Vracova  

ověřilo:  
 

6. na základě informací od pořizovatele skutečnost, že vydávaná Změna č. 6A ÚPM Vracov není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se 
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu 

 
vydává:  

 

7. Změnu č. 6A ÚPM Vracov 
 

ruší:  
 

8. bod 9. usnesení XVI.  ze dne 21.11.2013: schvaluje výkup pozemků parc. č. 190/6 – orná půda o 
výměře 750 m2 a parc. č. 3731/70 – orná půda o výměře 642 m2 od XXX a pozemků parc. č. 
190/5 – orná půda o výměře 649 m2 a parc. č. 3731/69 – orná půda o výměře 726 m2 od XXX za 
účelem rozšíření sportovně rekreačního areálu MZŠ za kupní cenu 20 Kč/m2 včetně úhrady daně 
z převodu nemovitostí 
 

9. bod 13. usnesení XV. ze dne 27.9.2013: schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení předkupního práva věcného na části pozemků parc. č. 3731/11, 3731/12, 
3731/13, 3731/14, 3731/15, 3731/16, 3731/17, 3731/18, 3731/19, 3731/20, 3731/21, 3731/22, 
3731/23, 3731/24, 3731/25 – vše orná půda o výměře cca 4150 m2 v průmyslové zóně Padělky u 
Slokova v obci a k. ú. Vracov pro realizaci stavby průmyslového objektu společnosti Mercier a. s., 
za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 s podmínkou vydání pravomocného stavebního povolení do 
dvou let od podpisu této smlouvy 
 

schvaluje:    
 

10. rozpočet města Vracova na rok 2014 jako schodkový takto: vlastní příjmy 52.008.000 Kč, výdaje 
94.544.300 Kč, schodek 42.536.300 Kč bude pokryt financováním - dotací ve výši 12.536.300 Kč 
a zůstatkem z předchozích let 30.000.000 Kč 
 

11. 5. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 58 - 63: 
rozpočet města Vracova na rok 2013                                       
vlastní příjmy: 65.865.200 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 51.820.000 Kč, 
výdaje po úpravách rozpočtu 65.865.200 Kč 

 

12. Zřizovací listinu organizační složky „Pečovatelská služba Vracov“ 
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13. uzavření kupní smlouvy na výkup stavby bez čp/če (výroba) na pozemku parc. č. 2703/2 a výkup 
pozemku parc. č. 2703/2 – zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vracov od společnosti Mercier 
a. s. za kupní cenu 2.250.000 Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena po vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí za předpokladu,  že  nemovitosti   budou   vyklizeny    nejpozději do 
3 měsíců od podpisu smlouvy 
 

14. odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
věcného a o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen uzavřené dne 6.1.2012 mezi Městem 
Vracov a RC Reinvest a. s., k němuž dojde ze strany Města Vracova v souladu s bodem 4 čl. IX. 
shora uvedené smlouvy, nedojde-li v dohodnuté lhůtě ke splnění podmínky uvedené v čl. III. odst. 
1 písm. c) smlouvy 
 

15. smlouvu č.22358/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 23.373 Kč 
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 
 

16. smlouvu č.22678/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 79.000 Kč 
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 - navýšení 

  

pov ěřilo:  

17. starostu města Vracova k provedení  nezbytných úprav rozpočtu města Vracova k 31.12.2013 
s tím, že zastupitelstvu města budou předloženy na nejbližším zasedání 

 

ukládá:  
 

18. starostovi města podat výpověď ze Smlouvy č. 3/0659/2003/S ze dne 24.11.2003 společnosti 
ELTODO-CITELUM, s.r.o.  a  zabezpečit vypsání  výběrového řízení  ve věci provozování a 
správě veřejného osvětlení na území města Vracova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Sádovská 


